
Projekt – „Absolwenci wspierają 
festiwal” 

W bieżącym roku szkolnym obchodzimy „18-te 
urodziny festiwalu”. Właśnie ta rocznica, 
przypadająca na 100-lecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości skłoniła nas do opisania naszej kolejnej 
inicjatywy związanej z Otwartymi Spotkaniami 
z Piosenką Szkolną. Otóż miło nam zakomunikować, że projekt – „Absolwenci 
wspierają festiwal” ma już swoją skromną tradycję. Pierwszymi absolwentami 
naszej szkoły, którzy rozpoczęli nasz projekt i wsparli go finansowo, byli: 
ks. Infułat Kazimierz Korszniewicz i p. Witold Buch – właściciel zakładu 
kamieniarskiego.  Kolejnym – ubiegłorocznym darczyńcą – absolwentem, był 
p. Klaudiusz Tarasiuk, który jeszcze całkiem niedawno sam prowadził 
konferansjerkę na festiwalu, jako uczeń naszej szkoły. Dzięki jego inicjatywie każdy 
uczestnik otrzymał drobną pamiątkę, przypominającą udział w takim festiwalu. 
W bieżącym roku szkolnym wsparcie absolwenckie zaoferowała nam p. Anna 
Leszak-Cała – właścicielka firmy transportowo – kurierskiej w Radzyniu Podlaskim. 
Pani Anna również - jako nasza uczennica, miała swój udział w działaniach na rzecz 
festiwalu, a teraz jako dorosła osoba ufundowała nagrodę rzeczową dla wybranego 
nagrodzonego zespołu wokalnego. 

Zachęcamy naszych absolwentów do kolejnych gestów wsparcia Otwartych 
Spotkań z Piosenką Szkolną, szczególnie, że już za dwa lata obchodzić będziemy 20 
lat istnienia festiwalu. Mamy nadzieję, że ta forma popularyzacji Zespołu Szkół im. 
Unitów Podlaskich w regionie nie wygaśnie i nadal uczniowie szkół podstawowych 
z naszego powiatu i sąsiadujących, będą przyjeżdżać tu - do Wohynia, i wyśpiewywać 
różne piosenki o tematyce ustalanej na dany rok. 

Oczywiście nasz festiwal funkcjonuje przez tyle lat dzięki finansowemu wsparciu 
naszych sztandarowych sponsorów, z których przez tych osiemnaście lat 
najwytrwalszym i przez to najhojniejszym jest p. Ryszard Gaworecki – kierownik 
NZOZ w Wohyniu. Wielu sponsorów jest okazjonalnych acz bardzo ważnych, bo bez 
tego wsparcia, dzięki któremu nie tylko co roku uczniowie mają gorący bigos, ale też 
dyplomy, nagrody rzeczowe czy corocznie inne statuetki, mamy tak wielu 
zainteresowanych przyjazdem do Wohynia. Dziękujemy p. Bożenie Mróz i Starostwu 
Powiatowemu za wiele lat współpracy. Serdecznie dziękujemy p. Zbigniewowi 
Nakoniecznemu, który wspiera nas hojnie od dwóch lat, p. Annie Kaliszuk, 
p. Stanisławowi Jóźwikowi, ks. Romanowi Banasiewiczowi, p. majorowi Adamowi 
Wetoszce, p. Włodzimierzowi Chodyczce, p. Jerzemu Kułakowi, p. Małgorzacie 
Zmysłowskiej, p. Zbigniewowi Smółko, Lokalnej Grupie Działania „Zapiecek”, 
mjr Wiesławowi Koziołowi, p. Zdzisławowi Trościańczykowi, Państwu Kropiwcom, 
Państwu Zalegom, Państwu Banachowiczom, prasie lokalnej - w szczególności 



Wspólnocie Radzyńskiej, Radzie Rodziców Zespołu Szkół w Wohyniu i wszystkim tym, 
którzy przez te osiemnaście lat w większym lub mniejszym stopniu poświęcali swój 
wolny czas na przygotowania dekoracji, posiłków oraz technicznego zaplecza, aby 
nasz festiwal mógł sprawnie i atrakcyjnie funkcjonować. 

Szczególne podziękowania składam osobom, które całkowicie społecznie 
pracują w naszych komisjach konkursowych. Przewinęło się wiele osób, ale od 
początku naszego funkcjonowania są z nami p. Dorota Szostakiewicz, p. Ewa 
Śliwińska i p. Marek Maksymiuk. 

Mamy nadzieję, że XVIII Otwarte Spotkania z Piosenką Szkolną Wohyń 2018, 
zaplanowane na 22.11.2018 r. przy wtórach Polskiej Pieśni Patriotycznej, również 
będą się cieszyły dużą popularnością i zostaną zapamiętane na długo. 

 - z wyrazami szacunku i podziękowaniami – organizatorzy 

 

 

 


